
п р о е к т  

ПЛАН 
  

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

 

за учебната 2020/2021 година 

 

 

 

Теми и график на заседанията на ПС 
 
 
І. Редовно заседание:  

1. Обсъждане на проект и приемане на решение за определяне вида на предоставяната безплатна 

закуска за учениците от І до ІV клас в ОУ „Христо Ботев” през учебната 2020/2021 г. 

 
Срок:  25.09.2020 г. 
Отг.: ПС, Директор 

 
 
ІІ. Редовно заседание:  

1. Обсъждане на проект и приемане на решение за одобряване на търсените занимания по интереси, 

които ще се организират и провеждат от ОУ „Христо Ботев” през учебната 2020/2021 г. в 

съответствие с желанието на родителите на децата, с желанието на учениците със съгласието на 

родителите, както и със спецификата на заниманията и с възможностите на училището. 

 
Срок:  01.10.2020 г. 
Отг.: ПС, Директор 

 
 
ІІІ. Редовно заседание:  

 
1. Обсъждане на проект и приемане на решение за Училищен план за действие за насърчаване и  

повишаване  на грамотността през учебната 2020/2021 г.  
 

2. Обсъждане на проект и приемане на решение за Програма за предоставяне на равни възможности 
и за приобщаване на учениците от уязвимите групи за учебната 2020/2021 година. 

 
3. Обсъждане на проект и приемане на решение за Програма за превенция на ранното напускане на 

училище за учебната 2020/2021 година. 
 

4. Обсъждане на проект и приемане на решение за План за работа на училищната комисия за борба 

с противообществените прояви на учениците за учебната 2020/2021 година.   

 

5. Обсъждане на проект и приемане на решение за План за противодействие на училищния тормоз в 

ОУ «Христо Ботев» за учебната 2020/2021 година.  

 

 
    Срок:  16.10.2020 г. 
    Отг.: ПС,  Директор  

 

 

 



 
ІV. Редовно заседание:  

 
1. Анализ на резултатите от входното равнище при учениците в начален и в прогимназиален етап. 

Обсъждане на резултатите и набелязване на мерки за преодоляване на слабостите. 
 

    Срок: 13.11.2020 г. 
     Отг.: ПС, Директор 

 
 

V. Редовно заседание:  

 
1. Обсъждане и вземане на решение за определяне реда за приемане на ученици в I клас на ОУ 

„Христо Ботев” с. Дорково за учебната 2021/2022 г. 
 

2. Обсъждане на проект и приемане на решение за определяне на критерии към отделните 

показатели (“Карта за оценка”) във връзка с определяне на допълнително трудово 

възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическите специалисти за учебната 

2020/2021 година.  (раздел V от Наредба №4/20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда). 

 
   Срок: 19.01.2021 г. 

                                                                           Отг.: ПС, Директор 
 
 
VІ. Редовно заседание:  
 

1. Отчет за резултатите от образователно-възпитателната работа след приключване на І срок на 

учебната 2020/2021 г. Обсъждане и вземане на решение за резултатите от обучението. 

 

2. Отчет за дейността на методическите обединения за І срок на учебната 2020/2021 г. Обсъждане и 

вземане на решение за резултатите от дейността на МО. 

 

3. Отчет за дейността на екипите за подкрепа за личностното развитие на учениците със СОП за І 

срок на учебната 2020/2021 г. Обсъждане и вземане на решение за резултатите от дейността на 

екипите. 

 

4. Обсъждане и вземане на решение за избор на учебници и учебни помагала за безвъзмездно 

ползване от учениците в ОУ «Христо Ботев» за учебната 2021/2022 година. 

 
Срок: 24.02.2021 г. 

                                                                          Отг.: ПС, Директор 
 
 
VІІ. Редовно заседание:  
 

1. Обсъждане на проект и приемане на решение за награждаване на ученици, постигнали високи 
резултати в учебната работа през учебната 2020/2021 година. 
 

2. Обсъждане на проект и приемане на решение за определяне на „учител на годината” в начален и 
в прогимназиален етап за учебната 2020/2021 година. 
 

3. Обсъждане на проект и приемане на решение за спортните дейности по чл. 92, ал. 1 от ЗПУО  за 
учебната 2021/2022 г. 

 
   Срок: 23.04.2021 г. 
    Отг.: ПС, Директор 

 



 
 
VІІІ. Редовно заседание:  

 
1. Отчет за резултатите от образователно-възпитателната работа след приключване на ІІ срок на 

учебната 2020/2021 г. Обсъждане и вземане на решение за резултатите от обучението. 
 

2. Анализ на резултатите от проведеното НВО в ІV и VІІ клас през учебната 2020/2021 г. 
 

3. Отчет за дейността на методическите обединения през ІІ срок на учебната 2020/2021 г. 
Обсъждане и вземане на решение за резултатите от дейността на МО. 

 
 

4. Отчет за дейността на екипите за подкрепа за личностното развитие на учениците със СОП през 
ІІ срок на учебната 2020/2021 г. Обсъждане и вземане на решение за резултатите от дейността на 
екипите. 

 
   Срок: 09.07.2021 г. 

                                                                           Отг.: ПС, Директор  
 
 
 
ІХ. Редовно заседание:  

 

1. Обсъждане на проект и приемане на решение за актуализиране на Стратегията за развитие на ОУ 

„Христо Ботев” (за периода 2020/2021 г. -  2023/2024 г.) с приложени към нея план за действие и 

финансиране. 

 
2. Обсъждане на проект и приемане на решение за Правилник за дейността на ОУ «Христо Ботев» 

за учебната 2021/2022 година. 
 

3. Обсъждане на проект и приемане на решение за училищен учебен план на І клас за учебната 
2021/2022 година. 

 
4. Обсъждане на проект и приемане на решение за училищен учебен план на ІІ клас за учебната 

2021/2022 година. 
 

5. Обсъждане на проект и приемане на решение за училищен учебен план на ІІІ клас за учебната 
2021/2022 година. 

 
6. Обсъждане на проект и приемане на решение за училищен учебен план на ІV клас за учебната 

2021/2022 година. 
 

7. Обсъждане на проект и приемане на решение за училищен учебен план на V клас за учебната 
2021/2022 година. 

 
8. Обсъждане на проект и приемане на решение за училищен учебен план на VІ клас за учебната 

2021/2022 година. 
 

9. Обсъждане на проект и приемане на решение за училищен учебен план на VІІ клас за учебната 
2021/2022 година. 

 
10. Обсъждане и приемане на формите на обучение в ОУ „Христо Ботев” за учебната 2021/2022 

година. 
 

11. Обсъждане на проект и приемане на решение за Годишен план за дейността на ОУ „Христо 
Ботев” за учебната 2021/2022 година. 

 
12. Обсъждане на проект и приемане на решение за План за работа на педагогическия съвет за 

учебната 2021/2022 година. 
 



 
 
 
 
13. Обсъждане на проект и приемане на решение за Годишен план за квалификация на 

педагогическия персонал за учебната 2021/2022 година.  
 

14. Обсъждане на проект и приемане на решение за определяне на Правила за 
вътрешноинституционалната квалификация и за отчитането на участието на педагогическите 
специалисти в предлаганите форми за повишаване на квалификацията за учебната 2021/2022 
година. 

 
15. Обсъждане на проект и приемане на решение за Годишна училищна програма за целодневна 

организация на учебния ден в ОУ „Христо Ботев” за учебната 2021/2022 година. 
 

16. Обсъждане на проект и приемане на решение за План за работа на училищната комисия по 
безопасност на движение по пътищата за учебната 2021/2022 година. 

 
17. Обсъждане на проект и приемане на решение за система от качествени показатели при 

поставянето на оценки на учениците от І до ІІІ клас през учебната 2021/2022 година. 
 

18. Обсъждане на проект и приемане на решение за определяне на неучебни дни през учебната 
2021/2022 година. 

 

19. Обсъждане на проект и приемане на решение за определяне броя на членовете и състава на 

комисията по определяне на допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от 

труда на педагогическите  специалисти в ОУ “Христо Ботев” за учебната 2020/2021 г. (раздел ІV 

от Наредба №1/04.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на 

народната просвета). 
    

                                                Срок: 13.09.2021 г. 
                                                 Отг.: ПС, Директор 

 


